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************************************************************************************* 

สนุกและมีประโยชน์กบัหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นส าหรับชาวต่างชาติ 
・การเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่มย่อย  
・กจิกรรมต่างๆเพ่ือสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นรวมท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกันภัยพบิัติในภูมิภาค 

    หลกัสูตรช่วงเช้าทุกวนัองัคาร และ วนัศุกร์ 9: 50น. -11: 50น.       
ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่วนัองัคารท่ี14 เมษายนถึงวนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม (22 คร้ัง)      12,100เยน  

ภาคการศึกษาท่ี 2    ตั้งแต่ วนัองัคารท่ี 15 กนัยายนถึงวนัศุกร์ท่ี 4ธนัวาคม  (22 คร้ัง)                12,100เยน  

ภาคการศึกษาท่ี 3    ปี2021ตั้งแต่วนัองัคารท่ี 12 มกราคมถึงวนัศกุร์ท่ี12 มีนาคม (17 คร้ัง)       9,350 เยน 

※มบีริการดแูลเด็กเล็กฟรีส าหรับเด็กอายุ1ปีขึน้ไป           มีค่าหนงัสือต่างหาก 

หลกัสูตรกลางคืนทุกวนัพุธเวลา 18:30น. - 20:30น. 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแตว่นัพุธท่ี15 เมษายน ถึง วนัพุธท่ี15 กรกฎาคม (12 คร้ัง)                      6,600เยน 

ภาคการศึกษาท่ี 2   ตั้งแต่วนัพุธท่ี 2กนัยายน ถึง วนัพุธท่ี 9ธนัวาคม (15 คร้ัง)                                 8,250เยน 
ภาคการศึกษาท่ี 3  ปี2021ตั้งแตว่นัพุธท่ี13 มกราคม - วนัพุธท่ี10 มีนาคม (9 คร้ัง)                 4,950เยน 
※ไม่มีบริการดูแลเด็ก                 มีค่าหนงัสือต่างหาก 

สถานท่ี: ศูนยน์านาชาติคาวาซากิ  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม: สมาคมนานาชาติคาวาซากิ 

โทรศพัท:์ 044-435-7000       E-mail:kiankawasaki@kian.or.jp 
************************************************************************************* 

 
 

เมืองคาวาซากิถือเป็นเมืองท่ีมีสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวมากมาย รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง 
ในคร้ังน้ีเราจึงอยากแนะน าสถานท่ีซ่ึงมีความสวยงามเป็นพิเศษเหมาะกบัการชมดอกซากุระของเมือง 

สวนยูเมะมิกะซาก ิ(เขตไซไว สถาน ีJR ชินคาวาซากหิรือสถานีคาชิมาดะ ) 
ในสวนแห่งน้ีตน้ซากุระถูกปลูกในบริเวณต่าง ๆ ภายในสวนรวมถึงในบริเวณของสวนสัตวด์ว้ย ดงันั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการชมดอก
ซากุระและดูสัตวน์านาชนิดในสวนสัตวไ์ปพร้อม ๆ กนั พนัธ์ของซากุระท่ีน่ีไดแ้ก่โซเมะอิโยชิโนะ ยามะซากุระ และอื่นๆเป็นจ านวน 400 ตน้ 

ซูมิโยชิซากุระ(เขตนาคาฮาระ  สายโตควิโตโยะโคะ หรือสายโตควิเมกุโระสถานีโมโตะซูมิโยชิ ) 
แนวแถวของตน้ซากุระโซเมะอิโยชิโนะท่ีเรียงรายขา้งทางประมาณ 2 กม.ตามแนวของแม่น ้าชิบุ โดยดอกซากุระท่ีเบง่บานเตม็ท่ีไดย้ื่นออกลง
ไปในแม่น ้าอยา่งงดงาม นอกจากน้ีในบริเวณใกลเ้คียงท่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัการชมดอกซากุระท่ีสวนสันติภาพนาคาฮาระไดเ้ช่นกนั 
ท่ีน่ีมีซากุระพนัธโ์ซเมะอิโยชิโนะเป็นจ านวน 250 ตน้ 

สถานที่แนะน าชมดอกซากรุะเมืองคาวาซาก ิ



********************************************************************************* 

คลบัมิตรภาพสัมพนัธ์  
มาลองท าอาหารโปแลนด์กันเถอะ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************  

ปี2020                                            เทศกาลนานาชาติคาวาซากิ                     
จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีส าหรับเทศกาลนานาชาติเมืองคาวาซากิ  
โดยในปีน้ีก็เช่นกนั  ท่านสามารถสัมผสักบัวฒันธรรมประเพณีและไดรั้บประสบการณ์ต่างๆจากนานาประเทศทัว่โลก                             
 นอกจากน้ียงัสามารถรับชมการแสดงเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมหลากหลายแขนงจากหลากหลายวฒันธรรม           

วันและเวลา: วนัอาทิตย์ที5่ กรกฎาคม ตั้งแต่10: 00น.-16: 30น                                                                     

สถานที:่ ศูนย์นานาชาติคาวาซาก ิ                                                         .  

[หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซาก]ิ 
         กรุณาติดต่อเราหากท่านตอ้งการสอบถามในเร่ืองต่าง ๆ หรือตอ้งการความช่วยเหลือ (ไม่เสียค่าใชจ้่ายใด ๆ) 

       ★ โปรดทราบทางศูนย์ได้ยกเลกิการให้บริการแปลเอกสาร ขออภัยในความไม่สะดวก 

   ・เวลาท าการ(１０：００-１２：００น.และ１３：００-１６：００น.）  ・สายตรงถึงผูใ้ห้ค  าปรึกษา ０４４－４５５－８８１１ 

ภาษา วันท าการ   ภาษา วันท าการ 
ภาษาองักฤษ วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์    ภาษาจีน วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ 
ภาษาโปรตุเกส วนัองัคาร･วนัศุกร์    ภาษาสเปน วนัองัคาร･วนัพุธ 
ภาษาเกาหลี วนัองัคาร･วนัพฤหสั   ภาษาตากาลอ็ก วนัองัคาร･วนัพุธ 
ภาษาเวียดนาม วนัองัคาร･วนัศุกร์   ภาษาไทย วนัจนัทร์･วนัองัคาร 
ภาษาอินโดนีเซีย วนัองัคาร･วนัพุธ   ภาษาเนปาล วนัองัคาร･วนัเสาร์  

＊การบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติในเร่ืองวีซ่าและอ่ืนๆโดยผู้เช่ียวชาญพเิศษ (สามารถรับค าปรึกษาเป็นภาษาญ่ีปุ่ น
ไดเ้ท่านั้น ถา้ตอ้งการล่ามจะตอ้งติดต่อล่วงหนา้และอาจมีค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี) 
・วันและเวลา：วนัอาทิตยท่ี์19 เมษายน  และวนัอาทิตยท่ี์17 พฤษภาคม เวลา14:00น.-16:00 น 
・สถานที:่ ห้องประชุมสมาคมชั้น 2 ศูนยน์านาชาติคาวาซากิ 

โอกาสในการเรียนรู้วฒันธรรมพร้อมทั้งเพลิดเพลินกบัการท าอาหารโปแลนด์ 
วันและเวลา: วนัเสาร์ที6่ มิถนุายน 11: 00น.-14: 30 น. 

สถานที่ : ห้องเรียนท าอาหารศูนยน์านาชาติคาวาซากิ 
วิทยากร: คุณอนันา อซุิมิ 
จ านวนผู้เข้าร่วม: 20 ทา่น (ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรเกินจ านวนจะใชวิ้ธีจบัฉลาก)） มีบริการดูแลเด็กเลก็ฟรีส าหรับเด็กอายุ1 ปีขึ้นไปตอ้งแจง้ล่วงหนา้  

ค่าธรรมเนียม: 1,570เยน (ช าระในวนังาน) 
วิธีสมัคร: สมคัรดว้ยไปรษณียบตัรชนิดส่ง-รับ โดยไปรษณียบตัร 1 ใบสามารถสมคัรได ้2 ท่าน 
ส่ิงท่ีตอ้งเขียนลงในไปรษณียบตัร 1)ช่ือหลกัสูตร「อาหารโปแลนด」์ 

2)ช่ือผูป้ระสงค ์เขา้ร่วม (ในกรณีท่ีมี 2 ท่านให้แจงทั้ง 2ช่ือ) 
3)ท่ีอยู ่
4)อีเมลหรือหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดร้ะหว่างวนั   

วันส้ินสุดการรับสมัคร：วันจันทร์ที1่8 พฤษภาคม ส้ินสุดการรับไปรษณียบัตร 

รายละเอียดเพิม่เติม： สมาคมนานาชาติคาวาซากิ 
※ ส าหรับรายละเอียดต่างๆกรุณาดูจากใบปลิวแนะน าหลกัสูตรหรือโฮมเพจหรือเฟสบคุของสมาคมนานาชาติคาวาซากิ 

 



 
 


